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HOTARAREA NR. 13 

Din data de 31.08.2016 

Privind aprobarea modificarii art. 35 din HCL nr. 84/21.12.2016 privind aprobarea taxelor 
si impozitelor locale in Comuna Tarlungeni; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, judetul Bra~ov, intrunit in ~edinta ordinara, in data 
de 31.08.2016, orele 14:00; 

Analizand Referatul si Proiectul de Hotarare intocmite de catre dl. BESCHEA SEVERIUS 
FLORIN, Primarul Comunei Tarlungeni, Judetul Bra~ov; 

A vand in vedere Referatul intocmit de catre Inspector Compartiment « Taxe si Impozite » 
din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, inregistrat cu nr. 1 l.663/23.08.2016 privind 
necesitatea si oportunitatea adoptarii unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea 
modificarii textului art. 35 din HCL 84/21.12.2015; 

Conform art. 36, alin. (2), lit. b) coroborat cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
In temeiul art. 45 , art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001, Legea Administratiei Publice 

Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 
Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba modificarea art. 35 al HCL nr. 

84/21.12.2016 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in Comuna Tarlungeni, si acesta va 

avea urmatorul continut : 
« Art. 35. Taxa pentru inregistrarea locala a vehiculelor care nu se supun inmatricularii. 

a)" Taxa de eliberare a certificatului de inregistrare (include si contravaloarea placutelor) 
a vehiculelor cu tractiune animala este de 39 de lei, taxa care poate fi actualizata in functie de 

cre~terea indicilor preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului Local. 
b) Taxa de eliberare a certificatului de inregistrare (include si contravaloarea placutelor) 

a mopedelor, remorcilor destinate a fi tractate de tractoare agricole sau forestiere, este de 79 de 
lei, taxa care poate fi actualizata in functie de cre~terea indicilor preturilor de consum, prin 
hotarare a Consiliului Local. 

c) Taxa de eliberare a certificatului de inregistrare (include si contravaloarea placutelor) a 

tractoarelor agricole sau forestiere, tramvaie, troleibuze, alte vehicule lente destinate efectuarii de 
servicii agricole sau forestiere, este de 99 lei, taxa care poate fi actualizata in functie de cre~terea 

indicilor preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului Local. 



---

d) Comuna Tarlungeni si institutiile publice aflate in subordinea Consiliul Local 
Tarlungeni sunt scutite de la plata taxei de inregistrare pentru vehicule. 

e) In cazul deteriorarii, pierderii certificatului de inregistrare, taxa pentru eliberarea unui 
nou certificat este de 20 lei, taxa care poate fi actualizata in functie de cre~terea indicilor 
preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului Local. 

f) In cazul deteriorarii, pierderii placutelor de inmatriculare, taxa pentru eliberarea altei 
placute de inmatriculare este de 30 lei/buc. taxa care poate fi actualizata in functie de cre~terea 
indicilor preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului Local." » 

Art. 2: Prezenta hotarare se comunica : 
Institutiei Prefectului judetului Brasov; 
Primarului Comunei Tarlungeni: 
Compartimentului ,,Buget-Finante, Taxe si Impozite" din cadrul Primariei Comunei 
Tarlungeni; 
Trezoreriei Mun. Sacele; 
Spre afisare. 

Art. 3: frezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de . ./3. voturi pentru, ... .0. 
impotriva si ....... abtineri din numarul total de ../.4. consilieri prezenti. 
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